
 
 

  

 

 

Přihláška Akademie  Gymum – jaro 2023 
 

 

Do kurzu...................................................................................................................................................   

jméno studenta ............................................................................datum narození............................... 

bydliště ...............................................................................  PSČ .................       

tel.  ................................................ 

email ..........................................................................  

 
Kurzovné se hradí bankovním převodem. Kurzovné za stanovené období je splatné do 20. února 2023. 

Základní výše kurzovného pro školní rok 2023 je  1900Kč  

Bankovní údaje pro platbu:  

• Číslo účtu 2901118785 

• Banka Fio  2010 

• Variabilní symbol (bude přiděleno školou) 

• Specifický symbol (bude přiděleno školou) 

 

Tato přihláška je závazná na jeden semestr. 

Škola může vrátit část kurzovného     - při dlouhodobé absenci ze zdravotních důvodů   
    
Studium žáka může být ukončeno  - nezaplatí-li žák kurzovné do 14 dnů po stanoveném termínu  
 
Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu školního roku, kurzovné se nevrací. 
 
Výuka bude probíhat v období 1. 2. 2023 - 31. 5. 2023. (13 lekcí) 

Gymnázium P. Křížkovského, s.r.o. 
624 00 Brno, Kristenova 58/27 

telefon: 541 224 508, e-mail: tereza.kyzlinkova@gymum.cz, www.gymum.cz 

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C26080 

mailto:tereza.kyzlinkova@gymum.cz


 
 

 
Prohlašuji, 
že jsem byl/a seznámen/a se záměrem zpracování osobních údajů kamerovým systémem provozovaným správcem systému (škola). Účelem zpracování dat je 
ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů (žáků), zejména ochrana života a zdraví na základě § 5 odst. 2  písm. c) zákona č. 101/2000 Sb. a ochrana práv 
a právem chráněných zájmů správce (školy) na základě § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a, že kamerovým 
systémem bude zachycena podoba osob vstupujících /odcházejících z/ do budovy školy, kdy tyto budou uchovány po dobu nejdéle 3 dnů. Prohlašuji, že jsem 
byl/a seznámen/a s umístěním kamer a že jsem byl/a informován/a o právu přístupu k osobním údajům dle § 12 zákona č.101/2000 Sb. a právu žádat 
vysvětlení dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. 
 
Souhlasím 
se zpracováním osobních údajů souladu s dle nařízení Evropského parlamentu a RADY (EU) 2016/679  a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 
Souhlasím s využíváním fotografií a videozáznamům k účelům dokumentace a prezentace školy (webové stánky školy, facebook, programy koncertů, 
informační tabule ve škole aj.). Uděluji souhlas, aby byly moje osobní údaje  zpracovány správcem systému (škola). Identifikační údaje a kontaktní údaje (tj. 
titul, jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa, e-mail, telefonní číslo) pro účely: 

• evidence v databázi kontaktů Správce, 
1. Podobizny, obrazové a zvukové záznamy poskytnuté Subjektem údajů nebo pořízené Správcem na akcích pořádaných Správcem pro účely: 

• zveřejnění podobizny na vstupní průkaz do objektu Správce (pokud bude vyhotoven) 

• zveřejnění fotografií v tištěné prezentaci Správce (např. školní časopis, fotodokumentace kulturních a vzdělávacích akcí), propagačních nebo 
materiálech Správce, 

• zveřejňování fotografií v prezentaci Správce na webových stránkách Správce, facebook Správce, programy koncertů, informační tabule ve škole 
aj., 

• zveřejnění podoby Subjektu údajů při školních dílech a veřejné prezentaci školní a kulturní činnosti, 

• zachycení podoby Subjektu údajů při vstupu a odchodu z budovy Správce kamerovým systémem, kdy tyto budou uchovány po dobu 3 dnů. 
 
Doba, po kterou mohou být osobní údaje správcem zpracovávány: 
Po dobu trvání vzdělávání žáka z důvodu oprávněných zájmů Správce, pokud z obecně závazných právních předpisů nevyplývá lhůta delší. Po uplynutí této 
lhůty je Správce oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze pro účely archivace. 
 
Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o těchto mých právech: 
Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR a ZOOÚ má Subjekt údajů právo: 

• požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným Správcem, 

• požádat o kopii těchto osobních údajů, 

• požádat o opravu nepřesných osobních údajů, 

• požádat o vydání potvrzení, zda jsou Správcem zpracovány osobní údaje týkající se Subjektu údajů, 

• právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů týkající se Subjektu údajů 

• požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných Správcem, pokud již pominul účel zpracování, pokud subjekt údajů souhlas odvolá, pokud vznese 
námitky proti zpracování, nebo pokud jsou Správcem zpracovávány protiprávně, 

• požádat o omezení zpracování svých osobních údajů (např. Správce již údaje nepotřebuje, ale Subjekt je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu 
právních nároků), 

• na přenositelnost údajů (Správce je povinen vydat osobní údaje Subjektu údajů zpracovávané automatizovaně na základě souhlasu subjektu jinému 
správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.) 

 
Správce má pověřence pro ochranu osobních údajů. 
 
Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů. 
 
Prohlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a v případě jakékoliv změny poskytnutých osobních údajů tuto změnu oznámí správci a souhlasím se 
zpracováním svých osobních údajů za podmínek výše uvedených. Prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a o svých právech v souvislosti se zpracováním mých 
osobních údajů. 
 
Výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů může Subjekt kdykoliv odvolat. 
 
Správce je oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje v souladu s GDPR  a ZOOÚ i bez souhlasu Subjektu údaje jen v případech, pokud je zpracování 
nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro plnění smlouvy, jakouž i v oprávněných zájmů Správce. 
 
 
 
 
 

Datum ........................................        Podpis studenta……............................................. 
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